KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: —
Ze dne:
30.3.2012
N aŠezn.:

KHSSC 15396/2012

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Ing. V ávrová
234 118 203
Blanka.vavrova@ khsstc.cz

Datum:

11.05.2012

Podnět na hluk působený provozem po silničním okruhu kolem Prahy, Jesenice - sdělení
V ážený pane,
dne 03.04.2012 přijala K rajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Váš
podnět na hluk z provozu silničního okruhu kolem Prahy (dále je n SOKP).
V současné době je SOKP úsek č.512 provozován v režim u předčasného užívání stavby,
přičem ž právě během tohoto období probíhá vyhodnocení vlivu stavby na hlukovou situaci
okolních obcí. Stavebník Ředitelství silnic a dálnic Č R (dále jen „Ř SD “) provedl měření
hluku z provozu po SOKP, aby prokázal, že protihluková opatření navržená v rámci
dokum entace ke stavebním u řízení na stavbu SOKP jso u dostatečná a že jso u dodrženy
hygienické limity hluku dané N ařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivým i účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády“). Tato m ěření byla na základě
objednávky ŘSD provedena oprávněným subjektem (autorizovanou osobou) dle §32a zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zm ěně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. M ěření hluku byla provedena na podzim roku 2010 a na jaře roku
2011 u vytipovaných chráněných objektů nejblíže k SOKP. M ísta m ěření byla vybírána
jednak v m ístech, kde bylo provedeno měření ještě před výstavbou SOKP, a jednak na
základě stížností obyvatel okolních obcí. N a základě výsledků m ěření probíhá v současné
době zpracovávání hlukové studie, která bude vyhodnocovat celkový příspěvek hluku
z provozu SOKP úseku č.512 ve všech obcích podél trasy SOKP 512. V m ístech, kde nebude
hygienický lim it hluku dodržen, budou ze strany ŘSD navrhnuta dodatečná protihluková
opatření, a to ještě před tím, než bude stavba uvedena do trvalého provozu. Z předběžných
výsledků však vyplývá, že konkrétně kolem obce Jesenice budou hygienické lim ity dodrženy
a nebude nutné žádná další protihluková opatření realizovat.
Je zřejm é, že zprovozněním SOKP došlo ke zvýšení hlukové zátěže okolních obcí. Tento
nový zdroj hluku m ůže být pro obyvatele těchto dříve klidných lokalit obtěžující. Pokud však
hluk působený provozem SOKP nepřekračuje hygienické limity, není m ožné ze strany KHS
požadovat po investorovi stavby doplnění dalších protihlukových či jiných opatření.
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Podnět na hluk působený provozem po silničním okruhu kolem Prahy, Jesenice
Vážený pane,
dne 31.05.2012 přijala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
prostřednictvím O becního úřadu Jesenice, odbor životního prostředí a výstavby, B udějovická
303, 252 42 Jesenice Váš podnět na hluk z provozu silničního okruhu kolem Prahy (dále jen
SOKP).
KHS rovněž obdržela Váš podnět týkající stejné věci dne 03.04.2012. N a tento podnět Vám
již byla zaslána odpověď dopisem č.j. KHSSC 15396/2012 ze den 11.5.2012. V zhledem
k tom u, že KHS v této věci nem á do dnešního dne k dispozici žádné nové podklady,
nem ůžem e Vám bohužel poskytnout další informace.
S pozdravem

R ozdělovník
A dresát - doporučeně
K H S -H O K
K H S - N OČ

Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 37
128 01 Praha 2

Vaše č.j. KHSSC 15396/2012

Praha
2 . 8.2012

VĚC: Stížnost na překračování hlukových limitů a žádost o přijetí opatření
Dobrý den,
děkuji za Vaší odpověď, týkající se zvýšení hlukové zátěže ze stavby SOKP úsek č. 512 shora
uvedené značky.
Jpakovaně však zadám o prověření hlukové zátěže vznikající z provozování stavby doposud
nezkolaudované a to dálnice - části pražského okruhu u obce Jesenice.
v nocnich a brzkých ranních hodinách je hluková zátěž nepřijatelná a dle provedeného měření ve
dnech 1-3.8.2012 (viz příloha) překračuje povolené hlukové limity již v současné době.
Upozorňuji též na skutečnost, že v současné době není zprovozněn přivaděč v úseku Písnice a
celý pražský okruh dokončen. Po jeho dokončení lze důvodně předpokládat, že hluková zátě i
výrazně stoupne v důsledku zvýšení dopravní zátěže a bude hlukové limity překračovat již
výrazněji.
/ádám tedy o přijetí opatření ke snížení hlukové zátěže ve vztahu k provozovateli stavby.
Prosím, abych byl o Vámi přijatých opatřeních informován
Příloha: výsledky měření hlukové zátěže
S pozdravem
JUDr. Roman Horáček, Ph.D.
K Lůžku 498
252 44 Psáry
Kon/tpkt:
email: rhoracek@email n
Tel: 603437954

n en í
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Podnět na hluk působený provozem po silničním okruhu kolem Prahy, Jesenice - sdělení
V ážený pane doktore,
dne 08. 08. 2012 přijala K rajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
(dále je n „K H S“) Vaši opakovanou žádost o prověření hlukové zátěže vznikající provozem
silničního okruhu kolem Prahy, úsek č. 512 (dále je n „SO K P 512“). D opisem č.j. KHSSC
15396/2012 jsm e Vás inform ovali, že investor stavby Ř editelství silnic a dálnic ČR (dále jen
„Ř SD “) doložil m ěřením provedeným oprávněným subjektem dle §32a zákona č.258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zm ěně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále je n „zákon“), že hluk z provozu SOKP 512 v oblasti obce Jesenice
prokazatelně nepřekračuje hygienické limity dané N ařízením vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivým i účinky hluku a vibrací (dále je n „nařízení vlády“). N a
základě kom plexního vyhodnocení všech výsledků m ěření hluku z provozu po SOKP 512
bylo KHS na ŘSD požadováno vyhodnotit hlukovou situaci i na m axim ální projektovanou
kapacitu stavby, tj. pro stav v roce 2025. Z dosud předložených podkladů vyplývá, že ani za
nej nepříznivější situace nedojde v uvedeném úseku vlivem stavby SOKP 512 k překročení
hygienického lim itu hluku pro denní i noční dobu.
Přílohou V ašeho d o p is u je výpis nam ěřených hodnot ze dne 01. 08. 2012. N a základě těchto
nam ěřených hodnot usuzujete, že dochází k překračování hygienických lim itů hluku.
V ýsledky těchto m ěření však nelze porovnávat s hygienickým i lim ity hluku dle nařízení
vlády, a to z řady důvodů. Dle nařízení vlády se pro hluk z dopravy na pozem ních
kom unikacích stanoví ekvivalentní hladina akustického tlaku pro celou denní (LAeq,i6h ) a
celou noční dobu (LAeq,8h )• Znam ená to tedy, že všechny hlukové události za 16 denních
hodin a 8 nočních hodin se zprům ěrovávají a teprve tyto hodnoty je m ožné porovnat
s hygienickým limitem. N elze tedy s lim item porovnávat V ám i uvedené krátkodobé hodnoty.
N avíc postup při m ěření m usí splňovat řadu kritérií, m usí být zřejm é, kde, v kterých
chráněných prostorách se měří, musí být dodrženy požadavky na postup m ěření daný
norm ovým i předpisy a dalším i m etodickým i postupy. Při hodnocení výsledků se m usí provést
korekce na hluk pozadí a další nutné korekce, m usí být ze záznam ů zřejm é, jak é zdroje hluku
byly m ěřeny a zda byly hlukové události nesouvisející s účelem m ěření elim inovány aj.
V ám i předložené m ěření m ůže být tedy pouze orientačním podkladem , který však v žádném
případě nedokládá překročení hygienických lim itů hluku. N aopak, pokud bychom na základě
tohoto podkladu chtěli provést alespoň orientační zhodnocení hlukové situace dané lokality a

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
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R om an H oráček
K Lůžku 498
252 44 Psáry

Poskytnutí inform ací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inform acím
Dne 17.12.2012 přijala K rajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
(dále je n „K H S“) Vaši žádost o poskytnutí inform ací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k inform acím , týkajících se stavby silničního okruhu kolem Prahy - část
512 (dále je n „SO K P 512“). K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádím následující:
1/ Kopii protokolu o m ěření hluku č.zakázky 3-0512-0003-69 (zpracovatel PUDIS a.s., N ad
V odovodem 2/3258, 100 31 Praha 10) Vám zasílám e v příloze.
2/ M ěření bylo objednáno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, N a Pankráci 56, 140 00 Praha 4.
M ěření prováděla autorizovaná laboratoř PUDIS a.s., N ad V odovodem 2/3258, 100 31 Praha
10. M ěření probíhala v jarních m ěsících roku 2011. Podrobnější údaje o term ínech m ěření a
údaje o dopravních intenzitách v době m ěření pro jednotlivá m ěřící m ísta jso u uvedena přím o
v protokolu č.zakázky 3-0512-0003-69.
3/ V současné době je stavba provozována v režim u předčasného užívání. KHS s povolením
předčasného užívání stavby souhlasila dne 7.9.2010 při kontrolní prohlídce na m ístě stavby.
Své souhlasné stanovisko s předčasným užíváním stavby KHS uvedla přím o do protokolu č.j.
M H M P 675213/2010/D O P-O l/Za pořízeném na m ístě stavby M agistrátem hlavního m ěsta
Prahy, odbor dopravních agend, který jako speciální stavební úřad vydal rozhodnutí o
povolení předčasného užívání stavby SOKP 512.
4/ KHS rozhodnutí o povolení předčasného užívání nevydává. KHS vydává pouze stanovisko,
které slouží jak o jed en z podkladů pro konečné rozhodnutí stavebního úřadu (viz. bod 3).
Znění stanoviska KHS zapsaného do protokolu č.j. M H M P 675213/2010/D O P-O l/Za na místě
stavby j e následuj íc í:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje souhlasí s předčasným užíváním stavby.
K uvedení stavby do trvalého provozu požadujeme předložit měření hluku v chráněných
prostorech dotčených sídel, které ověří hlukovou zátěž okolí komunikace včetně účinnosti
realizovaných protihlukových opatření a to po ustálení provozu.

Příloha :
Protokol o m ěření hluku č.zakázky 3-0512-0003-69
R ozdělovník
/ A dresát + příloha
KHS - H OK a.a.

Středočeského krsie se sídlem v Praze

.

-

10 -

Ing. Blanka Vávrová
vedoucí oddělení hygieny obecné a
kom unální

Ř ED ITE LS TV Í s i l n i c a DÁLNIC ČR

Rom an Horáček
K Lůžku 498
Psáry, Dolní Jirčany
252 44

V Praze dne 26. 8. 2013
Č.j. 1 5 5 0 6 /2 0 1 3 - 19000

Věc: V yřízení žádosti o poskytnutí inform ací dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu
k inform acím

Vážený pane Horáčku,
Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ Ř SD “) obdrželo dne 1. 8. 2013 Vaši žádost o
inform ace, podanou podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k inform acím , ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti Vám sdělujem e následující:

M inisterstvo dopravy, odbor pozem ních kom unikací, stanovil v souladu se zákonem č. 361/2000
Sb., o provozu na pozem ních kom unikacích a o zm ěnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") dne 28. 1. 2013 č.j. 12/2013-120-RD/2 přechodnou
úpravu provozu na pozem ní kom unikaci, rychlostní silnici R l, km 79,8 - km 2,8 (v blízkosti obce
Jesenice) snížení m axim ální povolené rychlosti na 60 km /h pro nákladní vozidla a 100 km /h pro
osobní vozidla v nočních hodinách (22:00 - 6:00) z důvodu hluku z kom unikace R l v úseku SOKP
512. Přechodná úprava provozu byla dle rozhodnutí M inisterstva dopravy stanovena na období od
1. 2. 2013 do 30. 6. 2013. N ásledně mělo dojít k vyhodnocení této úpravy a to zajištěním
kontrolních m ěření hluku v blízkosti výše uvedeného úseku pozem ní kom unikace a to v době
během přechodné úpravy provozu a následně po ukončení přechodné úpravy provozu, tak aby byl
prověřen vliv "úpravy" na hladinu hluku okolní zástavby.

ŘSD ČR zajistilo v období do 30. 6. 2013 kontrolní hluková m ěření, další m ěření budou pokračovat
po období prázdnin, tj. v září 2013. V současné době se tedy jed n á o rozpracovaný m ateriál, kdy

ř e d it e l s t v í s il n ic a

DÁLNIC ČR

výsledky hlukových m ěření, které určí výsledek om ezení rychlosti vozidel na hlukovou zátěž,
budou kom pletní až v říjnu 2013, kdy Vám je m ůžem e také poskytnout.
Tím to považujem e Vaši žádost za vyřízenou.

S pozdravem

Ing! R ^dek Hanačík
Ředitel úseku kanceláře GŘ
Za správnost:
Mgr. Jan Studecký
O ddělení kom unikace

